
Понад 200 дітям 
із інвалідністю 
щомісячно 
виплачуватимуть 
допомогу 

Розпорядженням КМДА запроваджено 
додатковий соцзахист дітей із інвалід-
ністю та дітей із інвалідністю, які мають 
статус дітей-сиріт, над якими встановлено 
опіку чи піклування або які виховують-
ся в прийомних сім’ях чи дитбудинках 
сімейного типу. Крім того, фінансову під-
тримку отримуватимуть і зареєстровані 
в Києві мешканці, які народили трійню 
та більше дітей. 

Зокрема з 1 січня до 31 грудня 2018 
року щомісячну допомогу виплачуватимуть: 

– у розмірі 1000 грн – дітям із інвалід-
ністю, які мають статус дітей-сиріт та над 
якими встановлено опіку чи піклування 
або які виховуються в прийомних сім’ях 
чи дитбудинках сімейного типу; 

– у розмірі 850 грн – дітям із інвалід-
ністю, над якими встановлено опіку чи пі-
клування або які виховуються в прийомних 
сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу. 

Киянам, які народили у 2018 році трій-
ню та більше дітей, нададуть одноразову 
допомогу в розмірі 20 тисяч грн. 

Виплати здійснюватимуть за раху-
нок коштів, передбачених у столичному 
бюджеті на виконання міської цільової 
програми «Турбота. Назустріч киянам». 
Загалом надання матдопомоги посилить 
соціальний захист 201 дитини. 

Найбільше промислової 
продукції Київ 
експортує до країн ЄС 

У 2017 році Київ найбільше експортував 
промислову продукцію у країни Євросо-
юзу, а також до Індії. Про це в інтерв’ю 
44.ua повідомив заступник голови КМДА 
Дмитро Давтян. 

«Київські промислові підприємства 
проводили зовнішньоторговельні операції 
з партнерами з 204 країн світу. Найбільше 
товари експортувалися в Індію (11,5%), 
Нідерланди (7,3%), Китай (6,1%), Іспанію 
(5,8%) і Єгипет (5,1%). Найменше – до 
Німеччини (2,3%), Франції (2,2%), Бельгії, 
Молдови (по 2,0%)», – зазначив заступник 
голови КМДА. 

За його словами, експорт товарів до 
країн ЄС становив 36,4% від загального 
обсягу експорту і збільшився у порівнянні 
з 2016 роком на 47,5%. 

У столиці проведуть 
традиційний 
ярмарок садівництва 
та городництва 

Як повідомили в Департаменті промисло-
вості та розвитку підприємництва КМДА, 
ярмарок відбудеться 21 квітня і проходи-
тиме на вулиці Ревуцького у Дарницькому 
районі. У широкому асортименті буде 
представлено насіння квітів, овочевих 
культур, посадкового матеріалу, саджанці 
фруктових дерев та ягід, а також садово-
городній реманент, мінеральні добрива, 
засоби захисту рослин.
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Стоп, стихійне 
паркування!
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 �  На порушників чекають великі штрафи та осуд киян, які дбають 
про порядок та оздоровлення екології міста

ОНОВЛЕНІ умови паркування нададуть 
змогу збільшити кількість багаторівневих 
паркінгів за рахунок інвесторів. Про це 
йшла мова учора під час брифінгу в КМДА. 

«Новий закон надасть можливість штрафу-
вати водіїв за несплату послуг паркування, 
а також евакуювати припарковані машини, 
що перешкоджають руху транспорту. Це по-
силить контроль за порушниками правил 
дорожнього руху, розвантажить місто від 
заторів, звільнить тротуари від стихійних 
автостоянок та покращить екологічну си-

туацію в історичній частині 
столиці. Адже комфорт, без-
пека городян та ефективний 
розвиток транспортної інф-
раструктури – першочергові 
задачі міської влади», – за-
явив виконувач обов’язків 
директора КП «Київтран-
спарксервіс» Олександр Німас. 

За його інформацією, справи про пра-
вопорушення на рівні з поліцейськими 
розглядатимуть інспектори з паркування, 

які також матимуть право тимчасово за-
тримати автомобіль. Відповідні порушення 
фіксуватимуть у протоколі в режимі фото-
зйомки або відеозапису. Прийматиме ж на 
службу інспекторів з паркування в столиці 
Департамент транспортної інфраструктури 
КМДА. 

«Наразі КП «Київтранспарксервіс» про-
водить інвентаризацію паркувального про-
стору щодо виявлення нових майданчиків, 
зокрема, біля станцій київського метропо-
літену. Вже підготовлено необхідний пакет 
документів для впровадження п’яти нових 
перехоплюючих майданчиків біля станцій 
метро «Лісова», «Червоний хутір», «Сирець» 
та «Теремки»», – повідомив пан Німас. 

Він зауважив, що водію-порушнику загро-
жує штраф в 20-кратному розмірі від вартості 
1 години послуги з користування парковки. 
А за недотримання правил паркування – 255 
грн. У разі сплати штрафу протягом перших 
10 днів передбачається дисконт у розмірі 
50%. Повернення затриманого транспортного 
засобу відбуватиметься невідкладно після 
сплати штрафу � 

і

Оновлені умови паркування нададуть змогу збільшити кількість багаторівневих паркінгів у місті за рахунок інвесторів

27 вересня цього року набуде чинності закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування 
сфери паркування транспортних засобів». У столиці жорсткі умови 
щодо порушників правил паркування нададуть змогу збільшити 
кількість багаторівневих паркінгів за рахунок залучення інвесторів. 
На цьому наголосив учора на брифінгу виконувач обов’язків 
директора КП «Київтранспарксервіс» Олександр Німас. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ   «Хрещатик»
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КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 40 (1852), вівторок, 17 квітня 2018 р.

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 06.10.2016 №174/1178 «Про організаційно-правові 
заходи щодо утворення наглядових рад комунальних 
підприємств територіальної громади міста Києва»

Рішення Київської міської ради № 15/4079 від 8 лютого 2018 року
Відповідно до пункту 31 частини першої статті 26, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», враховуючи звернення Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (вих. №062/02/07-9677 від 04.10.2017; 
вх. №08/17270 від 09.10.2017) та протокол № 68 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань влас-
ності від 02.11.2017, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про звернення Київської міської ради до Кабінету 
Міністрів України щодо завершення будівництва 
автомобільного з’їзду на Дніпровську набережну із 

залізнично-автомобільного мостового переходу через 
р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці Київ-

Московський – Дарниця
Рішення Київської міської ради № 391/4455 від 22 березня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про дорожній рух», 
«Про регулювання містобудівної діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 755 
«Про будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на залізничній дільниці 
Київ-Московський – Дарниця, з метою покращення та створення належних умов організації руху автомобільного 
транспорту в Дарницькому районі Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Про відмову в поновленні договору оренди земельної ділянки 
від 28.03.2008 № 78-6-00528, укладеного між Київською 

міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю 
«Архітектурно-будівельний альянс» для будівництва, 
експлуатації та обслуговування житлового, соціально-
побутового, торговельно-розважального, культурного, 

готельно-офісного, спортивно-оздоровчого комплексу на вул. 
Прирічній в Оболонському районі міста Києва

Рішення Київської міської ради № 395/4459 від 22 березня 2018 року
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 

9 Земельного кодексу України, статей 31, 33 Закону України «Про оренду землі», розглянувши лист товариства з 
обмеженою відповідальністю «Архітектурно-будівельний альянс» від 06 листопада 2017 року №6/11, враховуючи 
рішення сесії Київської міської ради від 03.09.2015 № 930/1794 «Про створення парку відпочинку на земельній 
ділянці площею 16,44 га на вул. Прирічній в Оболонському районі м. Києва» та незгоду киян з ймовірною забудовою 
прибережної смуги житлового масиву Оболонь та зеленої зони міста Києва, Київська міська рада

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток 
до рішення Київської міської ради

від 22.03.2018 № 391/4455

Звернення Київської міської ради 
до Кабінету Міністрів України щодо завершення будівництва 
автомобільного з’їзду на Дніпровську набережну із залізнично-
автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві на 

залізничній дільниці Київ-Московський – Дарниця

Про внесення змін до рішення Київської міської ради 
від 15.09.2016 № 3/1007 «Про створення тимчасової 
контрольної комісії Київської міської ради щодо 

перевірки сплати пайової участі (внесків) замовників у 
створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної 
інфраструктури Києва на підставі договорів, укладених 

після 2006 року»
Рішення Київської міської ради № 388/4452 від 22 березня 2018 року

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 26, частини другої статті 48 Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 1 частини другої статті 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», статті 
12 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
враховуючи звернення депутата Київської міської ради Антонєнка Л.В. від 30.11.2017 № 08/279/08/156-592, 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

1. Âíåñòè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
â³ä 06.10.2016 ¹174/1178 «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî óòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ 
ðàä êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ òåðèòîð³àëüíî¿ 
ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà» òàê³ çì³íè: 

ó ïóíêò³ 1 ð³øåííÿ ñëîâà «Äåïàðòàìåíòó 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)» çàì³íèòè ñëîâàìè 

«Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿)».

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äî Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ùîäî çàâåðøåííÿ 
áóä³âíèöòâà àâòîìîá³ëüíîãî ç’¿çäó íà Äí³ïðîâ-
ñüêó íàáåðåæíó ³ç çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî 
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ 
íà çàë³çíè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñêîâñüêèé – 
Äàðíèöÿ, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ðåêëàìè.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Â³äìîâèòè òîâàðèñòâó ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé àëüÿíñ» 
â ïîíîâëåíí³ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè ïëîùåþ 16,44 ãà (êàäàñòðîâèé íîìåð: 
8000000000:78:215:0084) íà âóë. Ïðèð³÷í³é â 
Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà â³ä 28.03.2008 
¹ 78-6-00528, óêëàäåíîãî ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñü-
êîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé àëüÿíñ» 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
01.10.2007 ¹ 433/3267 «Ïðî ïåðåäà÷ó òîâàðèñòâó 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíèé àëüÿíñ» çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ 
áóä³âíèöòâà, åêñïëóàòàö³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
æèòëîâîãî, ñîö³àëüíî-ïîáóòîâîãî, òîðãîâåëüíî-
ðîçâàæàëüíîãî, êóëüòóðíîãî, ãîòåëüíî-îô³ñíî-
ãî, ñïîðòèâíî-îçäîðîâ÷îãî êîìïëåêñó íà âóë. 
Ïðèð³÷í³é ó Îáîëîíñüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà».

2. Âèêîíàâ÷îìó îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿):

2.1. Ïèñüìîâî ïðî³íôîðìóâàòè òîâàðèñòâî ç 
îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíèé àëüÿíñ» ïðî ïðèéíÿòòÿ öüîãî ð³øåííÿ 
íå ï³çí³øå 27 êâ³òíÿ 2018 ðîêó.

2.2. Â÷èíèòè îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ ä³¿ ùîäî 
çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³¿ äîãîâîðó îðåíäè çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â³ä 28.03.2008 ¹ 78-6-00528, óêëàäåíîãî 
ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ òà òîâàðèñòâîì 
ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Àðõ³òåêòóðíî-
áóä³âåëüíèé àëüÿíñ».

3. Çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çàçíà÷åíó ó ïóíêò³ 1 
öüîãî ð³øåííÿ, â³äíåñòè äî çåìåëü çàïàñó â³ä-
ïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿.

4. Äîðó÷èòè Êè¿âñüêîìó êîìóíàëüíîìó 
îá’ºäíàííþ çåëåíîãî áóä³âíèöòâà òà åêñïëóà-
òàö³¿ çåëåíèõ íàñàäæåíü ì³ñòà «Êè¿âçåëåíáóä» 
çä³éñíèòè âñ³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ùîäî 
îáëàøòóâàííÿ ïàðêó íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ïëî-
ùåþ 16,44 ãà íà âóë. Ïðèð³÷í³é â Îáîëîíñüêîìó 
ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà.

5. Öå ð³øåííÿ îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

6. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, àðõ³òåêòóðè òà 
çåìëåêîðèñòóâàííÿ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Íà âèêîíàííÿ ðîçïîðÿäæåíü Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â 
Óêðà¿íè â³ä 10.12.2003 ¹ 755-ð òà â³ä 13.07.2004 
¹ 490-ð çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó âå-
äåòüñÿ áóä³âíèöòâî çàë³çíè÷íî-àâòîìîá³ëüíîãî 
ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ 
(ç ï³äõîäàìè) íà çàë³çíè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-Ìîñ-
êîâñüêèé – Äàðíèöÿ. Çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà 
âèçíà÷åíî Äåðæàâíå òåðèòîð³àëüíî-ãàëóçåâå 
îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ». 

Çã³äíî ç ðîçðîáëåíèì òà çàòâåðäæåíèì â 
óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ïðîåêòîì áóä³âíèöòâà 
ïåðåäáà÷åíî îáëàøòóâàííÿ àâòîìîá³ëüíî¿ 
ðîçâ’ÿçêè ç Äí³ïðîâñüêîþ íàáåðåæíîþ, áóä³â-
íèöòâî ÿêî¿ ðîçïî÷àòî â 2005 ðîö³, àëå â çâ’ÿçêó 
ç ïðèïèíåííÿì ô³íàíñóâàííÿ ðîáîòè çóïèíåíî.

Ïðàâîíàñòóïíèöåþ Äåðæàâíîãî òåðèòîð³-
àëüíî-ãàëóçåâîãî îá’ºäíàííÿ «Ï³âäåííî-Çà-
õ³äíà çàë³çíèöÿ» ðåã³îíàëüíîþ ô³ë³ºþ «Ï³â-
äåííî-Çàõ³äíà çàë³çíèöÿ» ÏÀÒ «Óêðçàë³çíèöÿ» 
áóëî çàïðîïîíîâàíî ïåðåäáà÷èòè íà 2016 ð³ê 
ó äåðæàâíîìó áþäæåò³ êîøòè äëÿ çàê³í÷åííÿ 
áóä³âíèöòâà ìîñòîâîãî ïåðåõîäó, â òîìó ÷èñë³ 

³ àâòîìîá³ëüíî¿ ðîçâ’ÿçêè ç Äí³ïðîâñüêîþ íà-
áåðåæíîþ, àëå ïðîòÿãîì 2016-2018 ðîê³â â 
çàêîíàõ ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè êîøòè 
íå áóëè ïåðåäáà÷åí³.

Çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà àâòîìîá³ëüíîãî 
ç’¿çäó íà Äí³ïðîâñüêó íàáåðåæíó ³ç çàë³çíè÷-
íî-àâòîìîá³ëüíîãî ìîñòîâîãî ïåðåõîäó ÷åðåç 
ð. Äí³ïðî â ì. Êèºâ³ íà çàë³çíè÷í³é ä³ëüíèö³ Êè¿â-
Ìîñêîâñüêèé – Äàðíèöÿ ïðèñêîðèòü ðóõ â óñ³õ 
íàïðÿìêàõ, à òàêîæ, çìåíøèòü íàâàíòàæåííÿ 
íà ³ñíóþ÷³ ìîñòè ÷åðåç ð. Äí³ïðî – Ïàòîíà òà 
Ï³âäåííèé, ïðîïóñêíà ñïðîìîæí³ñòü ÿêèõ íà-
áëèçèëàñü äî âè÷åðïàííÿ.

Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ 
óìîâ îðãàí³çàö³¿ ðóõó àâòîìîá³ëüíîãî òðàíñïîðòó 
â Äàðíèöüêîìó ðàéîí³ ì³ñòà Êèºâà çâåðòàºìîñÿ 
ç ïðîõàííÿì ïðè âíåñåíí³ çì³í äî Äåðæàâíîãî 
áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2018 ð³ê ïåðåäáà÷èòè êîøòè 
äëÿ çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà àâòîìîá³ëüíî¿ 
ðîçâ’ÿçêè ç Äí³ïðîâñüêîþ íàáåðåæíîþ.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

1. Âíåñòè òàê³ çì³íè äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 15.09.2016 ¹ 3/1007 «Ïðî 
ñòâîðåííÿ òèì÷àñîâî¿ êîíòðîëüíî¿ êîì³ñ³¿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî ïåðåâ³ðêè ñïëàòè 
ïàéîâî¿ ó÷àñò³ (âíåñê³â) çàìîâíèê³â ó ñòâîðåíí³ ³ 
ðîçâèòêó ñîö³àëüíî¿ òà ³íæåíåðíî-òðàíñïîðòíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè Êèºâà íà ï³äñòàâ³ äîãîâîð³â, 
óêëàäåíèõ ï³ñëÿ 2006 ðîêó»:

 – â ïóíêò³ 2 ð³øåííÿ ñëîâà «Àíòîíºíêî Ëåîí³ä 

Âàñèëüîâè÷, äåïóòàò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» 
âèêëþ÷èòè.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå ð³øåííÿ â ãàçåò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü ðåãëàìåíòó òà äåïóòàòñüêî¿ åòèêè. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до рішення Київської міської ради 
від 22.02.2018 року № 347/4411

Об’єкти комунальної власності територіальної громади міста Києва, дозвіл 
на знесення та списання яких надається Територіальному медичному 

об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві
№ п/п Найменування 

об’єкта
Адреса Рік введення 

в експлуа-
тацію

Площа, кв. м Інвентарний 
номер

Балансова вартість, грн Підстава для 
списання

Первісна Залишкова

1. Галерея між від-
діленнями № 3 та 

№ 23 лікувального 
корпусу № 1

вул. Кири-
лівська, 103

1978 100,8 101310167 196698,95 0,00 акт списан-
ня основних 
засобів від 
12.09.2016 

№ 31

2. Фонтан вул. Кири-
лівська, 103

1978 167,2 101310044 10964,0 0,00 акт списан-
ня основних 
засобів від 
02.11.2016 

№ 78

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Про надання дозволу Територіальному медичному 
об’єднанню «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві на знесення та 
списання об’єктів комунальної власності територіальної 

громади міста Києва
Рішення Київської міської ради № 347/4411 від 22 лютого 2018 року

Відповідно до частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської 
міської ради від 19 липня 2005 року № 816/3391 «Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Києва», враховуючи листи 
Територіального медичного об’єднання «ПСИХІАТРІЯ» у місті Києві від 21 липня 2017 року № 061/203/1-04/1892 
та № 061/203/1-04/1893, Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàäàòè äîçâ³ë Òåðèòîð³àëüíîìó ìåäè÷-

íîìó îá’ºäíàííþ «ÏÑÈÕ²ÀÒÐ²ß» ó ì³ñò³ Êèºâ³ 
íà çíåñåííÿ òà ñïèñàííÿ îá’ºêò³â êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà 
çã³äíî ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü âëàñíîñò³.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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СУСПІЛЬСТВО Хрещатик
17 квітня 2018 р.

№41 (5092)

ПЕРЕЛІК
10 найбільших підприємств-боржників із виплати заробітної  в місті Києві  на 01.03.2018

¹ ï/ï Íàéìåíóâàííÿ  ï³äïðèºìñòâà, óñòàíîâè, îðãàí³çàö³¿ òà ï³äïîðÿäêóâàííÿ
Ñóìà çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ìëí ãðí) ñòàíîì íà:

01.01.2018 01.02.2018 01.03.2018

1 ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²ÍÒÅÐÍÅØÍË ÞÊÐÅÉÍ» 15,4 10,4 15,3

2
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ 

Ã²ÄÐÎÏÐÈËÀÄ²Â» ÄÊ»Óêðîáîðîíïðîì»
8,3 8,0 8,2

3 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÁÀÍÊ ÏÅÒÐÎÊÎÌÌÅÐÖ-ÓÊÐÀ¯ÍÀ» 6,1 6,4 6,6

4
ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ÒÀ ÏÐÎÅÊÒÍÎ-ÂÈØÓÊÓÂÀËÜÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ 

«ÊÈ¯ÂÄ²ÏÎÒÐÀÍÑ» Ì³íðåã³îí
5,9 6,1 6,1

5
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÑÒÓÄ²ß ÒÅËÅÂ²Ç²ÉÍÈÕ Ô²ËÜÌ²Â «ÓÊÐÒÅËÅÔ²ËÜÌ» Äåðæàâíèé êîì³òåò 

òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ Óêðà¿íè
5,3 5,4 5,4

6
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÏÐÎÅÊÒÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ ÓÊÐÌÅÒÐÎÒÓÍÅËÜÏÐÎÅÊÒ» 

Ì³íðåã³îí
4,6 4,7 4,7

7
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÍÀÓÊÎÂÎ-ÄÎÑË²ÄÍÈÉ ²ÍÑÒÈÒÓÒ «ÊÂÀÍÒ» 

ÄÊ»Óêðîáîðîíïðîì»   
4,5 7,3 4,4

8 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÇÀÂÎÄ «ÌÀßÊ»              ÄÊ»Óêðîáîðîíïðîì» 0,0 0,0 4,3

9
ÄÅÐÆÀÂÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÑÜÊÈÉ ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÇÀÂÎÄ «ÁÓÐÅÂ²ÑÍÈÊ» 

ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì»  
3,6 3,8 4,0

10 ÏÓÁË²×ÍÅ ÀÊÖ²ÎÍÅÐÍÅ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÎ «ÊÎÌÅÐÖ²ÉÍÈÉ ÁÀÍÊ «ÑÎÞÇ» 3,0 3,4 3,8

Çã³äíî ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ íà 01.03.2018 áîðã ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè ïî 
ì³ñòó ñêëàâ 107,2 ìëí ãðí, ùî íà 7,2% àáî íà 7,2 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî 
ïîïåðåäíüîãî ì³ñÿöÿ òà íà 9,4% àáî íà 9,2 ìëí ãðí á³ëüøå ó ïîð³âíÿíí³ äî ïî÷àòêó 
2018 ðîêó.

²ç âêàçàíî¿ ñóìè áîðãó 66,0% àáî 70,7 ìëí ãðí ïðèïàäàëî íà åêîíîì³÷íî àêòèâí³ 
ï³äïðèºìñòâà; 26,1% àáî ìàéæå 28,0 ìëí ãðí – íà ï³äïðèºìñòâà, â³äíîñíî ÿêèõ 
ðåàë³çîâóþòüñÿ ïðîöåäóðè áàíêðóòñòâà, ðåøòà 7,9% (8,5 ìëí ãðí) – íà åêîíîì³÷íî 
íåàêòèâí³ ï³äïðèºìñòâà.

Íåçàäîâ³ëüíèé ñòàí ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà 
äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà, ÿê³ íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ öåíòðàëüíèõ 
îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, íåãàòèâíî âïëèâàº íà çàãàëüíó ñèòóàö³þ ïî ñêîðî÷åííþ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Òàê, çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè íà 01.03.2018 çàáîðãîâàí³ñòü ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ äåðæàâíîãî ñåêòîðó åêîíîì³êè ñêëàëà 65,7 ìëí ãðí àáî 
61,3% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî ì³ñòó.

Ñåðåä äåðæàâíèõ, íàéá³ëüøèìè áîðæíèêàìè çàëèøàþòüñÿ ï³äïðèºìñòâà, ÿê³: 
âõîäÿòü äî ñêëàäó ÄÊ «Óêðîáîðîíïðîì» – 28,0 ìëí ãðí (ÄÏ ÊÍÄ² ã³äðîïðèëàä³â – 8,2 
ìëí ãðí; ÄÏ ÍÄ² «Êâàíò» – 4,4 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Çàâîä «Ìàÿê» – 4,3 ìëí ãðí; ÄÏÊÄÇ 
«Áóðåâ³ñíèê» – 4,0 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² «Áóðàí» – 3,7 ìëí ãðí; ÄÏ «ÍÄ² íàâ³ãàö³¿ ³ óïðàâ-
ë³ííÿ» – 2,0 ìëí ãðí; ÏÀÒ ÍÄ² åëåêòðîìåõàí³÷íèõ ïðèëàä³â – 0,5 ìëí ãðí òîùî); çíà-
õîäÿòüñÿ ó ñôåð³ óïðàâë³ííÿ Ì³íðåã³îíó – 11,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Êè¿âä³ïðîòðàíñ» – 6,1 
ìëí ãðí; ÄÏ Ï² «Óêðìåòðîòóíåëüïðîåêò» – 4,7 ìëí ãðí òîùî); Äåðæàâíèé êîì³òåò 
òåëåáà÷åííÿ ³ ðàä³îìîâëåííÿ – 5,4 ìëí ãðí (Óêðà¿íñüêà ñòóä³ÿ òåëåâ³ç³éíèõ ô³ëüì³â 
«Óêðòåëåô³ëüì» – 5,4 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè òà ïðîäî-
âîëüñòâà Óêðà¿íè – 3,8 ìëí ãðí (ÄÏ ÓÄÀÏ «ÓêðÄÀÃÏ» – 2,1 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêà 
äåðæàâíà áàçà àâ³àö³éíî¿ îõîðîíè ë³ñ³â» – ìàéæå 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Óêðà¿íñüêèé 
íàóêîâî-äîñë³äíèé òà ïðîåêòíèé ³íñòèòóò õàð÷îâî¿ ïðîìèñëîâîñò³» – 0,7 ìëí ãðí 
òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åíåðãåòèêè òà âóã³ëüíî¿ ïðîìèñëîâîñò³ Óêðà¿íè – 3,0 ìëí ãðí 
(ÄÏ «Ðåã³îíàëüí³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» – 2,1 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîíîì³÷íîãî 
ðîçâèòêó ³ òîðã³âë³ Óêðà¿íè – 2,9 ìëí ãðí (Äåðæàâíèé íàóêîâî-òåõí³÷íèé ³ ïðîåêòíèé 
³íñòèòóò ïðîìèñëîâèõ òåõíîëîã³é» – 1,5 ìëí ãðí; Äåðæàâíà íàóêîâî-âèðîáíè÷à êîð-
ïîðàö³ÿ «Êè¿âñüêèé ³íñòèòóò àâòîìàòèêè» – 1,0 ìëí ãðí; ÄÏ «Îð³îí-Òåëåêîì» – 0,4 
ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè – 2,9 ìëí ãðí (ÂÀÒ «Íàóêîâî-
äîñë³äíå ìåäè÷íå îá’ºäíàííÿ «Ä³àë³ð» – 2,7 ìëí ãðí òîùî); Ì³í³ñòåðñòâà åêîëîã³¿ 
òà ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â Óêðà¿íè – 2,2 ìëí ãðí (ÄÏ «Äåðæåêî³íâåñò» – 2,2 ìëí ãðí); 
Ðåã³îíàëüíîãî â³ää³ëåííÿ Ôîíäó äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè ïî ì³ñòó Êèºâó – 1,2 
ìëí ãðí (ÄÀÊ «Íàö³îíàëüíà ìåðåæà àóêö³îííèõ öåíòð³â» – 1,2 ìëí ãðí).

Îñíîâíà ïðè÷èíà íàÿâíîñò³ áîðãó íà äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâàõ ì³ñòà – öå áðàê 
îá³ãîâèõ êîøò³â ÷åðåç â³äñóòí³ñòü äåðæàâíèõ çàìîâëåíü íà ¿õ ïðîäóêö³þ; íåñâîº÷àñí³ 
ðîçðàõóíêè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðîáîòè (íàäàí³ ïîñëóãè).

Ñåðåä ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè íåäåðæàâíîãî ñåêòîðó, íàé-
á³ëüøèé îáñÿã çàáîðãîâàíîñò³ ñêëàâñÿ íà: ÒÎÂ «ÃÐÓÏ ÄÔ ²íòåðíåøíë Þêðåéí» – 15,3 

ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê Ïåòðîêîììåðö-Óêðà¿íà» – 6,6 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Êîìåðö³éíèé áàíê 
«Ñîþç» – 3,8 ìëí ãðí; ÒÎÂ «Óêðãàçí³³ïðîåêò» – 2,5 ìëí ãðí; «Ïðåäñòàâíèöòâî «ÀÊ 
«Ôåäåðàëüíà ãðóçîâà êîìïàí³ÿ» – 1,7 ìëí ãðí; ÏÀÒ «Áàíê íàö³îíàëüíî¿ ³íâåñòèö³¿» 
– 1,5 ìëí ãðí òîùî.

Îñíîâíà ïðè÷èíà áîðãó íà ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó– áðàê 
îá³ãîâèõ êîøò³â ó çâ’ÿçêó ç íåñâîº÷àñíèìè ðîçðàõóíêàìè çàìîâíèê³â çà âèêîíàí³ ðî-
áîòè (íàäàí³ ïîñëóãè), ð³çêå çìåíøåííÿ îáñÿã³â çàìîâëåíü àáî âçàãàë³ ¿õ â³äñóòí³ñòü.

Ïî âñ³õ ï³äïðèºìñòâàõ-áîðæíèêàõ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç ïðè÷èí âèíèêíåííÿ çà-
áîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî ³íôîðìàö³éí³ äîâ³äêè íàä-
ñèëàþòüñÿ äî êîíòðîëþþ÷èõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, âëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâ àáî 
óïîâíîâàæåíèì íèìè îðãàíàì äëÿ âæèòòÿ â³äïîâ³äíèõ çàõîä³â ðåàãóâàííÿ òà ïðè-
òÿãíåííÿ êåð³âíèê³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çã³äíî ç âèìîãàìè ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ç êåð³âíèêàìè ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ïðîâîäèòüñÿ ðîáîòà ùîäî ñêîðî÷åííÿ íå-
ïðîäóêòèâíèõ âèòðàò òà îïòèì³çàö³¿ ñòðóêòóðè ï³äïðèºìñòâ, àêòèâ³çàö³¿ çä³éñíåííÿ 
ïðåòåíç³éíî-ïîçîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ïîâ’ÿçàíî¿ ç³ ñòÿãíåííÿì äåá³òîðñüêî¿ çàáîðãî-
âàíîñò³ òà ñïðÿìóâàííÿ îòðèìàíèõ êîøò³â íà ïîãàøåííÿ áîðã³â ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè, 
ñêëàäàííÿ ãðàô³ê³â ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ 
òåðì³íè, ç óðàõóâàííÿì ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ï³äïðèºìñòâ òà çà-
áåçïå÷åííÿ ¿õ âèêîíàííÿ.

Ïèòàííÿ ñòàíó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè ùîì³ñÿ÷íî ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ ðàéîííèõ ó ì. Êèºâ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïîãàøåííÿ 
çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè (ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ), ïåíñ³é, ñòèïåíä³é 
òà ³íøèõ ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

Çà ðåçóëüòàòàìè çàñ³äàíü ïðèéìàþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
âèçíà÷åííÿ øëÿõ³â, ìåõàí³çì³â ³ ñïîñîá³â âèð³øåííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü ïîãàøåííÿ 
íà ï³äïðèºìñòâàõ çàáîðãîâàíîñò³ ³ç çàðîá³òíî¿ ïëàòè â íàéêîðîòø³ òåðì³íè òà íå-
äîïóùåííÿ ¿õ âèíèêíåííÿ ó ïîäàëüøîìó.

Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 2018 ðîêó ïðîâåäåíî 29 çàñ³äàíü òàêèõ êîì³ñ³é, íà ÿêèõ 
çàñëóõàíî 131 êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâ-áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ç³ ñïëàòè 
ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó òà ïëàòåæ³â äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, â òîìó ÷èñë³ 
66 áîðæíèê³â ³ç âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè, âñ³õ ¿õ ïîïåðåäæåíî ïðî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà ïðî ïðàöþ òà îïëàòó ïðàö³.

Çã³äíî îïåðàòèâíèõ äàíèõ ïðîòÿãîì áåðåçíÿ 2018 ðîêó ï³äïðèºìñòâàìè ì³ñòà, 
ÿê³ çà äàíèìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ ñòàòèñòèêè íà 01.03.2018 çíà÷èëèñü â ïåðåë³êó 
áîðæíèê³â, áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 4,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (çà 
ñ³÷åíü 2018 ðîêó òà ïîïåðåäí³ ïåð³îäè).

Âñüîãî æ, çàâäÿêè âæèòèì ñï³ëüíèì çàõîäàì, ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ 2018 ðîêó 
ï³äïðèºìñòâàìè-áîðæíèêàìè ì³ñòà áóëî âèïëà÷åíî ìàéæå 15,7 ìëí ãðí çàáîðãî-
âàíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Ïèòàííÿ çàáåçïå÷åííÿ ñâîº÷àñíî¿ âèïëàòè çàðîá³òíî¿ ïëàòè íà ï³äïðèºìñòâàõ 
ì³ñòà òà âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çàáîðãîâàíîñò³ ç ¿¿ âèïëàòè çíàõîäÿòüñÿ íà ïîñò³é-
íîìó êîíòðîë³.

Інформація
щодо стану погашення заборгованості із заробітної плати

в м. Києві згідно статистичних даних станом на 01 березня 2018 року
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У мерії 31 киянину вручили 
державні та урядові нагороди

Містяни долучилися до флешмобу «Велосипедом 
на роботу»

У школі №43 стартував проект 
Kyiv School Recycling

Столичні митники виявили 
24 кг гривень

Відремонтують Печерський 
ландшафтний парк

ПЕРШИЙ заступник голови КМДА 
Микола Поворозник урочисто вру-
чив високі державні та урядові 

нагороди кращим представникам 
нашої столиці за значний особис-
тий внесок у державне будівництво, 

соціально-економічний, науко-
во-технічний, культурно-освітній 
розвиток української держави, 
вагомі трудові здобутки та високий 
професіоналізм. 

«Завдяки вашій самовідданій 
праці, високому професіоналізму і 
патріотизму наша столиця та наша 
країна змінюються на краще. Ці 
почесні нагороди ви заслужили 
всім своїм гідним ставленням до 
життя. І двічі приємно, що ви – 
кияни. Ви наша гордість і обличчя 
нашого міста!» – привітав присутніх 
Микола Поворозник. 

Він вручив орден «За мужність» 
III ступеня волонтеру Валерію Собо-
лю, Почесну грамоту Кабінету Міні-
стрів України – начальнику Служби 
у справах дітей та сім’ї Валерію 
Танцюрі, відзнаку «Заслужений 
журналіст України» – заступнику 
гендиректора Української націо-
нальної інформаційної агенції 
«Укрінформ» Марині Сингаївській 

У П’ЯТНИЦЮ сотні працівників 
київських компаній, організацій та 
установ взяли участь у флешмобі 
«Велосипедом на роботу». Для них 
на Майдані Незалежності Асоціація 
велосипедистів міста організувала 
сніданок, фотозону і конкурси. 

У конкурсі Best Corporate Team, 
що вперше відбувся цього року, 
взяли участь 17 корпоративних 
велоколон. У заході перемогла 
найчисленніша велоколона По-
сольства США в Україні. Заїхати 
перед роботою на Майдан можна 
було поодинці, організованою 
колоною разом із іншими учас-
никами зі свого району або разом 
із колегами. 

«Велосипедом у Києві їздять 
багато людей, і їздили б ще більше, 
якби для цього були сприятливіші 
умови. Двоколісний може бути 

зручним і швидким видом тран-
спорту для щоденних поїздок, якщо 
для цього створювати умови, зо-
крема на робочих місцях. Сьогодні 
ми оголошуємо щорічний конкурс 
для роботодавців «Велопрацедавець 

2018». Цей конкурс проводимо 
вже дев’ятий рік, щоб відзначити 
найбільш зручні для користувачів 
велосипеда офіси», – розповіла 
директор Асоціації велосипедистів 
Києва Анастасія Макаренко 

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ школі 
№43 «Грааль» стартував проект 
Kyiv School Recycling. Навчальний 
заклад одним із перших у столиці 
переходить на свідомий розподіл 
сміття. Учням уже сьогодні про-
водять ряд тренінгів та семінарів 
щодо правильного сортування. 
Саму школу облаштували відпо-
відними урнами. 

«Мета нашого проекту – навчи-
ти молодь правильно поводитися з 
відходами. Сьогодні вони почнуть 
з сортування в школі, а завтра це 
стане традицією і вдома. Так ми 
власноруч зробимо наше місто 

чистішим. До речі, зазначу, що 
розподіл сміття буде для школи 
не лише корисним, але і економіч-
но вигідним. Навчальний заклад 
зможе щомісячно заробляти на 
відходах від 600 до 7000 гривень. 
Усі кошти спрямовуватимуть на 
озеленення території, облашту-
вання спортивних майданчиків 
чи закупівлю спортінвентаря», – 
розповів депутат Київради Андрій 
Андрєєв. 

У мерії кажуть, якщо пілотний 
проект зарекомендує себе на «від-
мінно», його запровадять і в інших 
школах столиці 

СПРОБА киянина незаконно 
переслати в міжнародному по-
штовому відправленні українську 
валюту до Гонконгу була уперед-
жена співробітниками Київської 
міської митниці ДФС. 

За документами, зазначене 
відправлення мало містити по-
ліграфічні друкарські вироби 
вагою понад 24 кг. По факту, під 
час огляду було виявлено валюту 
України в купюрах номіналом 1 
гривня, всього 36 тисяч банкнот. 
Всі гроші знаходились в банків-
ських пачках по 100 купюр. 

Слід зазначити, що Всесвіт-
ньою поштовою конвенцією за-
боронено пересилання в міжна-
родних поштових відправленнях 

грошових коштів без оголошеної 
цінності, українське законодав-
ство так само дозволяє переси-
лати фізичним особам готівку 
за межі держави в міжнародних 
поштових відправленнях лише з 
оголошеною цінністю, але у сумі, 
що не перевищує в еквіваленті 
300 євро. 

Намагання українця переслати 
гроші без оголошеної цінності під 
виглядом друкованої продукції 
закінчились для нього складан-
ням протоколу про порушення 
митних правил за ознаками по-
рушень, передбачених статтею 
473 Митного кодексу України. 
Наразі гроші вилучені, матеріали 
справи скеровані до суду 

НА ТЕРИТОРІЇ Пе-
черського ландшафтно-
го парку під час робочої 
наради презентували 
проект його капітально-
го ремонту. Так, у 2018 
році планується про-
вести стилізоване онов-
лення головної вхідної 
групи оази, влаштувати 
8200 кв. м мощених до-
ріжок із фібробетону, 
що виконують високу 
декоративну та експлуатаційну функції, встановити сучасне LED-
освітлення. Заплановано також проведення реконструкції громад-
ських вбиралень і підпірних стін, встановлення стилізованих лав 
та урн. Родзинкою оновленого Печерського ландшафтного парку 
стане створення пам’ятної алеї відомим українським співакам 

ПРО ЦЕ РОЗПОВІЛА директор Департаменту 
охорони здоров’я Валентина Гінзбург. 

За її словами, скористатися такою можливістю 
можна на офіційному сайті ДОЗ за посиланням: 

http://health.kievcity.gov.ua/content/dostupni-liky-
na-mapi-kyieva.html. 

«Процес досить простий. У колонці зліва треба 
обрати необхідний район, а після того, як відкри-
ється мапа, натиснути на червону мітку, найближчу 
до місця, куди вам зручніше дістатися, – пояснила 
Валентина Гінзбург. – При цьому у віконці з’явиться 
інформація з точною адресою та телефоном фарма-
цевтичного закладу». 

Вона нагадала, що крім сайтів Департаменту 
охорони здоров’я та РДА, інформацію щодо аптек – 
учасниць програми (яких уже понад 600) розміщено 
і на стендах у медзакладах. 

Нагадаймо, що з квітня 2017 року у Києві за-
проваджено та реалізується урядова програма 
«Доступні ліки». До Реєстру лікарських засобів 
МОЗ торік внесено для реалізації 198 лікарських 

засобів. Із 22 січня 2018 року затверджено реєстр, 
що містить нові міжнародні непатентовані назви: 
«Лозартан» та «Глібенкламід», та включає 239 
лікарських препаратів. 

Із початку дії урядової програми використано 
52,1 млн грн. Сума, розподілена столиці на 2018-й, 
становить 75 397,5 тис. грн. Наразі Департаментом 
охорони здоров’я за урядовою програмою укладено 
договори із 66 суб’єктами господарювання 

Аптеки – учасниці програми «Доступні ліки» 
можна знайти за допомогою інтерактивної мапи

Печерський ландшафтний парк – це унікальний креативний арт-простір, 
де кожен рік КО «Київзеленбуд» проводить 4 фестивалі квітів із майстер-
класами, виставками, ярмарками. Тому капітальний ремонт і поліпшення 
загальної інфраструктури є важливим кроком до створення в центрі Києва 
майданчика для комплексного та різноманітного відпочинку населення. 

довідка «Хрещатика»довідка «Хрещатика»



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


